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                        الحمد هللا                                                              التونسيـــة  الجمهورية
        المنافســة  مجلس

العامّـــة  الجلســــة    
     

  .التنقيب عن المياهمقـاوالت   :القطاع  
  

  
  
  

  182684الرّأي عدد  

  المنافسة  مجلس  عن  ادرصّ ال
  2019جانفي  17  بتاريخ

  
  

  املنافســة،جملس  نّ إ
  
لس املرّسمجارة ّطالع على مكتوب وزير التّ االبعد   واملتضّمن 2018 كتوبرأ 16 بتاريخ بكتابة ا

يف مشروع قرار مشرتك من وزير الفالحة واملوارد املائّية ووزير االستثمار والتعاون الدويل  أيإبداء الرّ طلب 
ملصادقة على كرّاس الّشروط اخلاص مبمارسة نشاط مقاوالت الّتنقيب على املياهاملت   ،عّلق 
عادة تنظيم  املتعّلق 2015 سبتمرب 15يف  املؤرّخ 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد 

  املنافسة واألسعار.
واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006 فيفري 3 املؤرّخ يف 2006 لسنة 370 وعلى األمر عدد   

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية،    االستشارة الوجوبّية 
 واملايلنظيم اإلداري املتعّلق بضبط التّ  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى   

  ،املنافسةوسري أعمال جملس 
لطريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس لس   جانفي 17 وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

2019.  
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  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،   
  ،تقريرها الكتايب تالوةاملقّررة السّيدة اميان العوين يف  إىل االستماع وبعد   
لس املنافسة على و         :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I -  : تقديم الملف  
 ارة : موضوع اإلستشّ  -1

  

بداء اري يتعلّ د وزير التجارة مطلب استشّ عن السيّ  2018 كتوبرأ 16ورد بتاريخ     الرأي يف مشروع ق 
ملصادقة على كرّ والتعاون الدويل يتعلّ  االستثمار ة ووزيرقرار مشرتك من وزير الفالحة واملوارد املائيّ  اس ق 

  . نقيب على املياهمقاوالت التّ روط اخلاص مبمارسة نشاط الشّ 

 ارة : اإلطار العام لإلستشّ  -2

ق املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  11تطبيقا ألحكام الفصل       
جملس  أنظار على 2018 كتوبرأ 16بتاريخ وزير التجارة د ل السيّ اعادة تنظيم املنافسة واألسعار، أح

ملصادقة على  يتعلّ  مشروع قراراملنافسة  قصد نقيب عن املياه التّ  يفاملقاوالت  ممارسة نشاطاس شروط رّ كق 
  .إبداء الرأي

خ ؤرّ امل 2018لسنة  417احلايل يف إطار تنفيذ مقتضيات األمر احلكومي عدد  ويندرج مشروع القرار         
صدار القائمة احلصريّ املتعلّ  2018ماي  11يف  وقائمة الرتاخيص  ة اخلاضعة لرتخيصة لألنشطة االقتصاديّ ق 

  ة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها . اإلداريّ 
  :احملتوى املادي لالستشارة – 3

  ارة:الستشّ ا موضوعف لّ امل منضّ ت

 مشروع قرار، 
   ّلمشروع كر  ،ةة و الفرنسيّ غتني العربيّ لّ اس شروط 
   رشاداتإبطاقة 

  أربعة أبواب تتمّثل فيما يلي:مقّسمة على  )16( فصال روط ستة عشروقد تضّمن مشروع كرّاس الشّ 
  .الباب األّول:  األحكام العاّمة* 
ح بنشاط التنقيب عن املياه إىل العمق والصنف املصرّ ة والفنّية املتعّلقة الباب الثاين: الشروط اإلداريّ  *

  به.
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  * الباب الثالث:  جمال تدّخل اإلدارة.
ت.   * الباب الرابع:  املخالفات والعقو

  :اإلجراءات - 4
جملس املنافسة بوثيقة شرح  قصد مدّ  2018كتوبر أ 29ة للموارد املائّية بتاريخ ت مراسلة اإلدارة العامّ متّ     

  ومعطيات حول سوق الّتنقيب عن املياه. األسباب
  II - اإلطار القـانوني والترتيبي: 

سات عمومية حداث صنف مؤسّ ق تعلّ امل 2018 ديسمرب 4 خ يفؤرّ امل 2018 لسنة 54 قانون عددال -
 ،نقيب عن املياهللتّ 

 مه،تتمّ  أوحه  تنقّ الّيت وص ة املياه وكافة النصّ جملّ  صدارق املتعلّ  1975 لسنة 16 القانون عدد -

عادة تنظيم املنافسة و األسعار،املتعلّ  2015 سبتمرب 15 خ يفاملؤرّ  2015 لسنة 36 عدد القانون -  ق 

 ق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،املتعلّ  2001 فيفري 13 خ يفاملؤرّ  2001لسنة  419 األمر عدد -

ق بضبط شروط البحث عن املياه املتعلّ  1978 سبتمرب 01 خ يفاملؤرّ  1978 لسنة 814 عدد األمر -
 ة و استغالهلا،الباطنيّ 

ق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر املتعلّ  1997 أكتوبر 27 خ يفاملؤرّ  1997 لسنة 2082 األمر عدد -
ر  ،ةاملائيّ  اآل

ة ومجيع ق بتنظيم الصفقات العموميّ املتعلّ  2014 مارس 13 خ يفاملؤرّ  2014 لسنة 1093 دعد األمر  -
 مته،متّ  أوه النصوص اليت نقحت

واإلستثمار نمية ق بتنظيم وزارة التّ املتعلّ  2016 أوت 10 خ يفاملؤرّ  2016لسنة  1164 عدد األمر  -
 والتعاون الدويل،

صدار القائمة احلصريّ املتعلّ  2018ماي  11خ يف املؤرّ  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد     - ة ق 
 ذات الصلة أحكاموضبط إلجناز مشروع  ةة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّ لألنشطة اإلقتصاديّ 

  .منه 4وخاصة الفصل  و تبسيطها

 III -  ّوق المرجعّيةدراسة الس:  
 اقةالطّ  وهي إحدى الضرورات لتوفري،امةاملستد نميةبات التّ ضمن متطلّ ترشيد استعمال املياه  درجين      

ّ   .وسالمة الُنظم اإليكولوجية   .ةواالقتصاديّ  ةنمية االجتماعيّ ٌة من أجل التّ يا ضرور كما أ
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ا، مقّومات الّتنميةالعتبار املاء مقّوما من  ونظرا      ظهرت احلاجة إىل ضرورة  اإلقتصاديّة جبميع جماال
إلستفادة من نزول األمطار و ال اإلستغالل  هلاستغالإبحث عن وسائل جديدة لتنمية مصادر املياه، ال سّيما 

  .األمثل

لتّ ات املتعلّ العمليّ وتشجيعا لذلك أضحت      املاء معفاة من األداء على القيمة املضافة نقيب على قة 
الذي  1988ديسمرب  31خ يف املؤرّ  1988لسنة  145 عددمن قانون املالّية  23 الفصلوذلك مبقتضى 

جلدول "أ" امللحق  املعفاة من األداء على القيمة املضافةأضاف هذه العملّيات إىل قائمة العملّيات  املدرجة 
  املضافة. مبجّلة األداء على القيمة

  : نقيب عن املياهممارسة نشاط التّ  

ة املياه ملمارسة من جملّ  13، حيث يشرتط الفصل لّرتخيص املسبقل نشاط الّتنقيب على املياهخيضع 
يسندها وزير الفالحة واملوارد املائّية  ةعن املياه اجلوفيّ  نقيبرخصة للبحث والتّ  هذا الّنشاط احلصول على

املؤرّخ  1997لسنة  783وعمال مبقتضيات الفصل املذكور أّكد الفصل األّول من األمرعدد والّصيد البحري. 
ر والّتنقيبات املائّية"ه "على أنّ  ،19971ماي  5يف    .ختضع ملصادقة مسبقة حفر اآل

  معّينة:ويسند هذا الّرتخيص وفقا لشروط 

 شروط دونحجري: يانة والتّ خارج مناطق الصّ  إذا كانت عملية الّتنقيب -
ة خارج منطقة الفالحيّ  وجود القطعةيشرتط  حجري:يانة والتّ داخل مناطق الصّ  إذا كانت عملية الّتنقيب -

 الّتنقيبلحق يأّال ) و قطرة قطرة الريّ  ن من اإلقتصاد يف املاء (مثلميكّ  زة بنظام ريّ ة جمهّ ة سقويّ عموميّ 
مللك اورة وكذلك  ألراضي ا أما إذا كان الّتنقيب على . 2العمومي وأشغال البحث عن املاء أي ضرر 

                                                           
متام األمر عدد و 1997ماي  5المؤّرخ في  1997لسنة  783األمر عدد   1  املتعّلق بضبط قائمات  1994فيفري  28املؤرّخ يف  1994لسنة  492املتعّلق 

لفصول    من جملة تشجيع االستثمارات. 27و 3و 2و 1األنشطة داخل القطاعات املنصوص عليها 
ئق التالية:   ال   2   بد من تقدمي الو
 : خارج مناطق الصيانة والتحجري *  

ئية ر االستكشافلنّ  ـ مذكرة حتّدد موقع البحث والتنقيب تصاحبه دراسة جيوفيز  .سبة إىل آ
 .املياه املستعملة وطريقة معاجلتها قبل تصريفها يف احمليط دراسة حول البعد البيئي يف حالة استعمال املياه يف مشروع صناعي مع وجوب ذكر مصري ـ

 :داخل مناطق الصيانة والتحجري    *
مللك العمومالتّ  اإلقتصاد يف املاء ـ أّال تلحق ـ وثيقة تثبت جتهيز القطعة بنظام ري ميكن من اورة وكذلك  ألراضي ا   ي.نقيبات وأشغال البحث عن املاء أي ضرر 
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صرف للتّ  رخصة إسنادقرار يف اّختاذ   3جلنة امللك العمومي للمياهفتتوّىل ، املياه سيتّم على ملك عمومي
   .4والفالحة دفع املعلوم املضبوط مبقتضى قرار وزيري املالّيةوذلك بعد  للمياهامللك العمومي  الوقيت يف

لألمر عدد نّشاط املقاولة يف الّتنقيب عن املياه إلجراء احلصول على البطاقة املهنّية وفقا  خيضع      
ر املائّية و  1997أكتوبر  27املؤرّخ يف  1997لسنة  2082 املتعّلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر اآل

ر إّال بعد احلصول على " الّذي ينّص ضمن الفصل الرابع منه على أنّه:  ال ميكن ممارسة نشاط حفر اآل
بطاقة مهنّية يسندها وزير الفالحة أو الوايل حسب صنف املقاولة وذلك بناء على رأي اللجنة املعنّية 

 كما أقّرت النصوص الرتتيبّية إحداث جلنة إلسناد البطاقات املهنّية ملقاوالت حفر  .ت املهنّيةإلسناد البطاقا
ر مكّلفة بدراسة مطالب تكوين مقاوالت حفر ر اآل املائّية من أصناف: "ب" و"ج" و "د" و "هـ" و  اآل

 "و" و"ز".
لّ و        ا:تنقيب عن املياه تتمّيز الطلبات املتعّلقة  حدى األنشطة اآليت بيا   بتنّوعها فهي تتعّلق 

 ر اإلستكشافّية ر : وهياآل املائّية قصد  واملواردالفالحة  تنجزها وزارة األنبوبّية اليت اآل
                            إستكشاف املائدات املائّية اجلديدة أو قصد حتديد خصائص املائدات املائّية بصفة عاّمة.

 ر ا رإلستغالل العمومّيةآ عّدة ممبائدات مائّية معروفة اخلصائص و  أنبوبّية تنجز : وهي آ

  الصناعي. الفالحي أو لإلستعمال املنزيل والشرب أو

 ر املراقبة ر أنبوبّية ذات قطر صغري آ دف إىل  )7"  2/1 أو 6"  2/1، 4" 2/1(: وهي آ و

  الطبقات املائّية اجلوفّية.مراقبة تطّور مناسيب أو نوعّية مياه 

واملتعّلق بضبط شروط تعاطي  1997أكتوبر  27املؤرّخ يف  1997لسنة  2082واملالحظ أّن األمر عدد       
ر. وتضّمنت أحكامه ما نّصه:" تصّنف  ر املائّية أقّر سبعة أصناف ملقاوالت حفر اآل نشاط حفر اآل

ر املائّية حسب إمكانّيا   ا إىل سبعة أصناف: مقاوالت حفر اآل

ر سطحّية صنف " أ " -     .: حفر آ

                                                           
  .بضبط تركيبة سري جلنة امللك العمومي للمياه املتعّلقو 1978 ماي 24املؤرخ يف  1978لسنة  557ـ األمر عدد  3
 .للمياه املتعلق بضبط املعاليم املستخلصة عن استعمال مياه ورمال امللك العمومي 1991جويلية  24ارمن وزيري املالية والفالحة املؤرخ يف قر   4 
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را أنبوبّية ذات قطر صغري من صنف "ب" -   ر املنزلّية   : حريف حّفار: كّل ذات ماديّة تنجز آ نوع اآل
  ال يفوق عمقها مخسون مرتا.

 150يصل إىل  لعمق حلفر: مقاولة حفر صغرية: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا صنف "ج" -  
  .امرت 

حلفر لعمق يصل صنف "د" -  : مقاولة حفر متوّسطة درجة أوىل: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا 
  .امرت  300إىل 

حلفر لعمق  مقاولة حفر متوّسطةصنف "هـ ":  -  نية: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا  درجة 
  .امرت  500يصل إىل 

حلفر لعمق يصل إىل : مقاصنف "و" -  700ولة كبرية درجة أوىل: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا 
  .امرت 

حلفر لعمق يفوق صنف "ز" - نية: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا   700: مقاولة كبرية درجة 
  .امرت 

ات املستقاة من اإلدارة العاّمة للموارد املائّية بوزارة الفالحة واملوارد املائّية توجد حوايل ووفقا للمعطيّ        
رمقاولة خمتّصة يف التنقيب عن املياه شاركت يف إجناز  49  سنوات األخرية ألربعاملائّية العمومّية خالل ا اآل

  .أجنبّيةشركات  04شركة وطنية و  45منها 

ر         يف الّسنوات األخرية وذلك كما يبّينه اجلدول الّتايل: العمومّيةويالحظ تسجيل ارتفاع يف عدد اآل

ر العمومّيةتطّور عدد    )2018-2015 (املربجمة و املنجزة خالل فرتة اآل
  نةل في السّ المعدّ   2018  2017  2016  2015  الّسنة

 
ر العمومّية املربجمةعدد   408  552  464  462  457  اآل

ر العمومّية املعدد    146  186  170  206  182  نجزةاآل

  املصدر: وزارة الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري ( اإلدارة العاّمة للموارد املائّية)                                         

 يت:آلمقاولة متفرقة كا )108( 2018حيث بلغ سنة  املياه،نقيب عن عدد مقاوالت التّ  ركما تطوّ      
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  تطور عدد مقاوالت الّتنقيب عن املياه حسب الّصنف

  2018اىل سنة  2016من سنة 

طاقة احلفر   الصنف
  القصوى

2016  2017  2018  

  3  2  2  بدون حد  صنف "ز"

  4  3  2  مرت 700  صنف "و"

  7  7  7  مرت 500  صنف ه"

  18  18  17  مرت 300  صنف "د"

  33  28  25  مرت 150  صنف "ج"

  43  31  29  مرت 50  صنف"ب"

ــوع ــــ مــــــــــــــــ   108  89  84  ا

  املصدر: وزارة الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري ( اإلدارة العاّمة للموارد املائّية)                                                          

رأهم نسبة يف اجناز  أنّ كما           بئرا يف  21 ـشركة التونسّية للتجهيز املائي بىل الإالعمومّية ترجع  اآل
وهي  5،بئرا يف الّسنة 13 ـب نقيب عن املياهالتّ  وكالةّمث  ،بئرا يف السنة 20 ـبالسنة تليها شركة أفريك فوراج 

 1969لسنة  46املؤّسسة العمومّية الوحيدة الناشطة يف القطاع (والّيت ّمت إحداثها مبقتضى القانون عدد 
  . ) 1970املتعّلق بقانون املالّية لسنة  1969ديسمرب  31املؤرّخ يف 

ل أي ابتداءا من الصنف  م 500املياه يف عمق أكثر من  ننظر إىل الكلفة الّيت يتطّلبها الّتنقيب عو
من  ، تشتّد املنافسة على الّتنقيب على املياه بني صغار احلرفّيني واملؤّسسات املختّصة يف الّتنقيب "هـ"

عتبار أّن التنقيب يف هذا املستوى ال يستدعي جتهيزات متطّورة تستجيب  الصنف هـ" إىل"الصنف ب 
  ّية و خاّصة يد عاملة ذات كفاءة مهنية عالية.للمواصفات العامل

                                                           
لتنظيم اإلداري و املايل لوكالة التنقيب عن املياه على أّن " وكالة  1994أفريل  18املؤرّخ يف  1994لسنة  904ينّص الفصل األّول من األمر عدد  5 و املتعّلق 

لشخصّية املدنّية و اإلستقالل املايل و مبيزانّية ملحقة ترتيبّيا    مليزانّية العاّمة للدولة ".التنقيب عن املياه هي مؤّسسة عمومّية ذات صبغة إداريّة تتمّتع 
خلصوص:    و هي مكّلفة 

 .ر العميقة حلساب اهليئات العمومّية و اخلاّصة شغال التنقيب و حفر اآل   لقيام 
 .ر عميقة يف املناطق النائية و ذات املسالك الصعبة  حبفر آ

 .لتدّخل يف ميدان التنقيب عن املياه كجهاز تعديل لألسعار 

 مج ال خذها على عاتقها بر ت اجلمهوريّة.ملسامهة يف التنمية الريفّية و ذلك   تنقيب عن املياه بكّل وال

 .بتكوين و حتسني مستوى اإلطارات املختّصة يف ميدان التنقيب عن املياه 
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احلرفّني، الذين ميارسون نشاط الّتنقيب وفقا لبطاقات مهنّية تسند هلذا الغرض،  صغار نّ إايل فلتّ و  
ا أن تقصي املؤّسسات املختّصة يف الّتنقيب على  املمارساتيلتجئون إىل بعض  غري الشريفة والّيت من شأ

  املياه، من ذلك :

مزامحة صغار احلرفّيني  يالحظم الّتابعة للخواص 300لنسبة لعملّيات التّنقيب على املياه دون عمق  *
مثان منخفضة، خاّصةملؤّسسات الّتنقيب على املياه للحصول على هذه العمليّات بكل الطّرق  وأّن  و

 ،الّتنقيب على املياه يف هذا العمق ال يستدعي توّفر آالت فنّية ذات مواصفات علمّية وال يد عاملة خمتّصة
لّتايل تكون اآلالت املستعملة غري مكلفة وخالية من كل أداء األمر الذي جيعل أغلب عمليّات الّتنقيب  ،و

ا املؤسّ  ألساس. رخص هلاسات املعلى املياه اليت تقوم    مقتصرة على العملّيات الّيت تنجز مع الّدولة 

  VI- المالحظات المتعلّقة بمشروع كرّاس الّشروط:  

  الية:بعض املالحظات التّ يثري مشروع كرّاس الشروط املعروض      

  املالحظات العاّمة:

ملصادقة على  والصيد البحري ملوارد املائّية االفالحة و وردت اإلّطالعات املتعّلقة مبشروع قرار وزير      املتعّلق 
  :منقوصة منالشروط اليت تؤهل املقاوالت ملمارسة التنقيب عن املياه كرّاس الشروط املتعّلق بضبط 

لسنة  1148احلكومي عدد من األمر  5التنصيص على اإلّطالع على رأي جملس املنافسة وفقا للفصل  -
لس املنافسة حول  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016 املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

   .مشاريع النصوص الرتتيبّية 

قائمة اإلطالعات مشروع القرار املعروض إطالعا خاصا برأي ،يتعّني تدارك هذا السهو بتضمني لذا     
  .جملس املنافسة

حداث صنف علّ املت 2018ديسمرب  4رخ يف ؤّ امل 2018لسنة  54يقرتح إضافة القانون عدد  كما - ق 
لنسبة لألم. القرار إّطالعات هذا قائمة إىل نقيب عن املياهسات عمومية للتّ مؤسّ  عدد  روكذلك الشأن 
لتنظيم اإلداري واملايل لوكالة التنقيب عن املياه 1994أفريل  18املؤرّخ يف  1994لسنة  904    .واملتعّلق 

املتعّلق  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417من األمر عدد  3تنّص الفقرة األخرية من الفصل  -
مة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائ
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مللحق عدد  :وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها على أنّه من هذا  1" تعترب األنشطة غري املدرجة 
" تضبط قائمة :من نفس األمر على أنّه  4األمر احلكومي غري خاضعة لرتاخيص" كما ينّص الفصل 

مللحق عدد  من األمر احلكومي على أن تبقى  2األنشطة اإلقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارستها 
ريخ صدوره ملّدة أقصاها  ا العمل يف  ريخ دخوله حّيز الّتنفيذ. 6خاضعة للّرتاخيص اجلاري    أشهر من 

أشهر املذكورة أعاله أن ختضع األنشطة  6أقصاه ميكن للوزارات والّسلط اإلداريّة املختّصة يف أجل      
مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي إىل كرّاسات شروط يتّم إصدارها بقرار  2اإلقتصاديّة املنصوص عليها 

إلستثمار."   مشرتك من الّسلطة املعنّية والوزير املكّلف 
املذكور أعاله،  2018لسنة  417من األمر عدد  2ويندرج نشاط التنقيب عن املياه ضمن امللحق       

لفالحة و املوارد املائية خالل مّدة  عتبار أّن هذا الّنشاط بقي خاضعا لرتخيص من الوزير املكّلف   6و
شاط خالل هذه الفرتة، فإّن ونظرا لعدم صدور كرّاس شروط ينظّم هذا النّ  ،أشهر املوالية لصدور هذا األمر

نقضاء هذا األجل يف    .2018نوفمرب  11ممارسة هذا الّنشاط أصبحت حرّة 
لّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتسّن إصدار        عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  و

ريخ صدور األمر  ا خالل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من  كرّاسات شروط يف شأ
أشهر  6كر يف اّجتاه الّتمديد لفرتة من األمر احلكومي سابق الذّ  4املذكور أعاله، فإنّه يقرتح تنقيح الفصل 

لّنسبة إىل األنشطة اليت تنوي تنظيمها وفقا هلذا  نية ممنوحة لإلدارة إلصدار كرّاسات الّشروط  إضافّية كفرتة 
  .الّنظام القانوين

 املالحظات اخلاّصة: -

عبارة "  5راس الشروط التنصيص يف بعض الفصول" على غرار الفصل األول والفصل ورد مبشروع كّ  -
 ...4الفصل و  3،الفصل 2 كالفصلوعلى " عبارة مقاول يف التنقيب " يف بعض الفصول األخرى   "مقاول

نص هذه العبارات كامل  تشمل أننقيب " على تّ يقرتح اعتماد " عبارة مقاول يف الّ  ،ولغاية توحيد العبارات
 املشروع.

ملياهعبارة "  16والفصل  15 الفصل كما ورد يف بعض الفصول" على غرار   -  "، الوزير املكلف 

ملوارد املائيّ لذا يقرتح اعتماد عبارة        .ةالوزير املكلف 
 
   يتوىل املقاول ممارسة نشاطه بعد تسليمه نظريا من كرّاس :"إقتضى هذا الفصل أنّه  5خبصوص الفصل
دراسة امللف ضمني و ذلك بعد نهذا حيمل ختم اإلدارة مرفوقا بشهادة حتتوي على عدد امل روطشال
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يكرس هذا الفصل رقابة سابقة من طرف اإلدارة خبصوص  .وفقا ملقتضيات هذا الكّراس" من قبل اإلدارة
ئق املقدمة ومدى توفر الشروط املستوجبة ملمارسة النشاط. وتّعد هذه الرقابة السّ  ابقة وشهادة التضمني الو

مّ    مع نظام كرّاسات الّشروط الذي ينبين على مبدأ الّتصريح مع الرقابة الّالحقة.يف تعارض 
على جمرد تسليم املعين  واإلقتصاروبناء عليه، يقرتح حذف اإلشارة إىل الّرقابة الّسابقة وشهادة الّتضمني 

  ألمر نظريا من كرّاس الّشروط (املمضى واملودع من طرفه) خمتوما من قبل اإلدارة كشرط ملمارسة النشاط. 
 
لس املنافسة بتاريخ    سة السّيد رضا  2019 جانفي 17وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ن والّسا دة عمر التونكيت وحممد العيادي واخلموسي بوعبيدي بن حممود وعضويّة السّيدة رمي بوز
لسعود وخالد السالمي وحممد شكري رجب وحبضور املقّرر العام  حممد  السّيدومعزالعبيدي وسامل 

  شيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل السمايت.
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